
 اقرأ قرآن (( سم باللهوأتوب إليه ))أستغفر الله ... انتهت
(( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيييم :الطالب

مم*  مكمي حح لل مز* ا مززي حع لل مه* ا لل حن* ال مم مب*  حتبا مك لل لل* ا مززي لن حب*حت حتتتبا مك لل حك* ا لمي حل مإ حنبا*  لل حز لن أ
ح لنبا*  مإ  *

حن*  ددزي له* التت حلتت صصبا*  مل لخ لم حه*  لل مد* ال لب لع حفبا دق*  حح لل لص*مببا مل حختتبا لل لن* ا ددزي مه* التت للتت مل حل*  أ
ح  *

حنبا لبنو در حق لمي مل لل*  مإ لم*  له لد لب لع حن حمبا*  حء*  حميبا مل لو أ
ح مه*  من لدو لن*  مم لذوا*  حخ لت حن* ا مذزي لل  )) حوا

. الحسن تقول: (أولياء) تقف عليها الحسن الوقوف عليها:الشيخ
لل(( :الطييالب مإ لم*  له لد لبتت لع حن حمتتبا*  حء*  حميتتبا مل لو أ

ح مه*  منتت لدو لن*  ممتت لذوا*  حختت لت حن* ا مذزي للتت حوا  *
مه مفميتت لم*  له حمبا*  مف ي*  لم*  له حن لمي حب لم*  لك لح حزي حه*  لل لن* ال مإ حف ى*  لل لز مه*  لل حل ى* ال مإ حنبا*  لبنو در حق لمي مل

رر*  لفبا حك رب*  مذ حكبا حنو*  له لن*  حم مد ي*  له حزي حل*  حه*  لل لن* ال مإ حن*  لفنو مل حت لخ ))حزي
 بس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: بسم الله:الشيخ

مم ((الرحمن الرحيم  مكميتت حح لل مز* ا مززي حع لل مه* ا لل حن* ال مم مب*  حتبا مك لل لل* ا مززي لن  هييذه)) حت
ممر؛ لقول الله تبارك وتعالى فيهيييا:  زز مسميق ((السورة تسمى سورة ال و

صرا*  حم لز لتقنوا* ربهم* إل ى* الجنة*  * وستتميق* التتذزين* كفتتروا)) ((الذزين* ا
صرا*  حم لز ملدنييى ملبسيية وأدنييى))إلت ى* جهنتم*  مور تكييون  زسيي  وتسييمية ال

لل أو ممى سورة الييدين مث مس تت ميت سورة البقرة دون أن  مم مناسبة ولهذا س
ملب ق به قد يكون كآيات البقرة لكن مر الدين وما يتع كك ذذ من  مدد مع أ ذع سورة ال

تملبسة .التسمية تكون لدنى مناسبة و
زح ما يقال في مص مور المكية وأ زس يقول المؤلف: " مكية " يعني أنها من ال
،السور المكية أنها ما نزل قبل الهجرة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي

وما نزل بعدها فهو مدني، حتى لو نزل في مكة وهو بعييد الهجييرة فيإنه
ييا ولهييذا نقييول إن قييوله تعييالى:  ذن لت* لكتتم ((يسييمى مييد المينوم* أكملتت

 نقول: إنها مدنييية مييع أنهييا نزلييت))دزينكم* وأتممت* علميكم* نعمت ي* 
* قل* زيبا* عبباد ي* الذزين* أسرفنوا* عل ى(( " إل :في عرفة، قال المؤلف

 إلى آخره " هذا الستثناء يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل،))أنفسهم* 
ذمن سور مكية قال: إنها مدنية فعليه تت  منى آيا ممن استث مل  من ك والقاعدة أ
ذمن سور مدنية وقال: إنهييا تت  ممن استثنى آيا الدليل، والعكس بالعكس: 
ةة من السورة إذا كييانت مكييية فهييي مكييي مكية فعليه الدليل؛ لن الصل أ
بجميع آياتها هذا هو الصل حيتى يقيوم دليييل عليى السييتثناء، ول أعليم
ذميين حيييث مره  من ظيياه لل، بييل إ لهييذا السييتثناء الييذي ذكييره المؤلييف دلي

ذضييي أن يكييون ميين المكيييات  * قتتل* زيتتبا* عبتباد ي* التتذزين((المعنييي يقت
. يتعلب ق بالتوحيد والتوبةكله إلى آخره ))أسرفنوا* عل ى* أنفسهم* 
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مسييمة إلييى هييذا"  وهي خمس وسبعون آية " خمييس وسييبعون آييية مق
تد اليات هييو الرسييول عليييه مد مح من الذي ي ييا يعني أ ذف لما توقي التقسيم تقسي
من تد مكانها وترتيبها ولهذا نقييول: إ مد الصلة والسلم فهو يحدد اليات ويح
ذميين ذفي ومنييه اجتهييادي  ذفي وترتيب السور منييه تييوقي ترتيب اليات توقي

تبها لل الجمعة والمنافقون ترتي  توقيفي؛ لن الرسول عليييه؟الصحابة، فمث
مبح)،الصلة والسلم كان يقرأ في صلة الجمعة بالجمعة والمنافقين  (س

والغاشية كذلك، البقرة وآل عمران كذلك توقيفي، طيب، ومنييه شيييء
تف فييه ذلي الصيحابة؛ لنيه مصياحف اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابة قد تخت

ذلخلل بييه  فل،عن اجتهاد، ترتيب اليات حيث قلنا: إنه توقيفي ل يجوز ا
من الذي وضع الية فييي مكانهييا لة على آية في التلوة؛ ل مم آي مد مق تت يجوز أن 

ل، هو الرسول صلى الله عليه وسييلم، ترتيييب الكلمييات أيضييا تييوقيفي
لة مكان كلمة، ترتيييب الحييروف تييوقيفي ل يجييوز أن مدم كلم مق تت يجوز أن 
لفا في كلمة على حرف، فهاهنا الن ترتيبات: ترتيييب الحييروف مدم حر مق ت
وترتيب الكلمات وترتيب اليات كله توقيفي ل يجوز الخلل به، وترتيب

 .السور منه توقيفي ومنه اجتهادي
 البسييملة آييية))* بسم* الله* الرحمتتن* الرحميتتم* ((قال الله عز وجل: 

ذمن غير الفاتحية ذمن الفاتحة ول  مستقلة في كتاب الله عز وجل ليست 
ذة بالسييورة، أو مء مدا متى بهييا للبيي كؤ على القول الراجح، فهي آييية مسييتقلة ييي

 للبييداءة؛ لننييا لييو قلنييا: للفصييل بييين؟نقييول: للفصييل بييين السييورتين
ذرد علينييا سييورة الفاتحيية؛ لنهييا ليييس قبلهييا تأو السييورتين. ورد علينييا أو 

لذا؛ للبدء بالسورة،سورة كد. إ ذر  وسقطت بين النفال والتوبة؛ لنهييا لييم تيي
ملهييا الصييحابة رضييي،عن النبي صلى الله عليه وسلم كت مييا أهم متيي  ولو ثب

الله عليهم، والبسملة -كما نشاهد ونقرأ- شييبه جمليية وليسييت بجمليية؛
مه جمليية ول ممى شييب مسيي رر والمجييرور والظييرف ي رر ومجرور، والجا لنها جا
ةة مر مد مة مقيي من الجمليي يسمى جملة؛ لنها لم توجد فيه أركييان الجمليية، ولكيي

مه.. ؟فيه أعرفتم  واضح و إل ل؟ الجار والمجرور والظييرف يسييمى شييب
مكر فيييه أركييان الجمليية، ولكنييه؟جملة و ل يسمى جملة لماذا كذ تت منه لم   ل

زم بييه الجمليية فييي(بسييم اللييه الرحميين ذتيي تر ت ذمن تقدي منه ل بد  شبه جملة ل
ملقيية ةف إليييه وصييفة متعلقيية بمحييذوف متع الرحيم) جار ومجرور ومضييا

ذم الجمل،بمحذوف ول بد كظ : ولهذا قال في ن
تو                           تل  أو  معناه  نح مر  من التعلب ق       بفع ل بد  للجا

مرتقي
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لضا ولعل ذمن والكاف أي تد له  عمل      كالبا و مل زائ ذن ك واستث
تو مرتقي" تل أو معناه نح مرتقييي)* (عرفتم؟ " ل بد للجار من التعلب ق بفع

ذميين"*  ،بمعنى الفعل؛ لنه اسم فاعل واستثن كل زائد له عمييل كالبييا و
لضا ولعل " مدر كييأنه؛* والكاف أي مقيي تي من الذي فيه حروف جر زائدة  وذلك ل

ةد بقائم فإنك تقول: (قييائم) خييبر (ليييس) مف فيه لو قلت: ليس زي ،ل حر
 و(قييائم). لما تقول: مجرور بالباء والجار والمجييرور متعلييب ق بمحييذوف

 البسييملة متعلقيية بمحييذوف فمييا هييو،خبر (ليس)، طيب على كل حال
لرا؟المحذوف مخ لل متييأ مر فع مد تيقيي مدر بييه هييذا المحييذوف أن  تيقيي تن مييا   أحسيي

تدوء به كب مم لبا لل ذس ؟وش قلنا، منا
 يقدر فعل :الطالب
 متأخر:الشيخ

  لموضعه مناسب:الطالب
لل إذا كنت تريد أن تقرأ تقييول::الشيخ  نعم طيب، هذا أحسن شيء فمث

تأ، إذا أردت أن تتوضأ التقييدير: بسييم اللييه أتوضييأ مر ،التقدير بسم الله أق
تخل، وهكذا ؟ واضح،أردت أن تدخل: بسم الله أد

لل؛ لنه الصل في العمل، الصل في العمييل الفعييال، واسييم مناه فع كر مد ق
كرنييا محييب ق بالفعييل فلييذلك اخت كل الفاعل واسم المفعول والمصدر العامل م

ممل لما لنه الصل في الع لل ل اس مره فع مد لرا،أن نق مخ كرنييا أن يكييون متييأ  اخت
:لوجهين

 أن نجعييل أول الجمليية (بسييم، التبرك بالبتداء باسم اللييه:الوجه الول
لكا زر ذفيد الحصر، طيب؛ إفادة الحصر:والثاني، الله) تب ذخير العامل ي  لن تأ

زل علييى مد مئ بييه؛ لنييه أ ذد تتيي لبا للموضييوع أو لمييا اب ذسيي كرنييا أن يكييون منا مت اخ
من البسملة لهذا الشيء مين أ مع تي  طيب لو قلنا: بسم اللييه،المقصود، حيث 

ذدئ. تقدير الكلم: بسم الله أبتدئ ما الذي فاتنا ؟أبت
...: الطالب
كعل، :الشيخ ذف فعل؟مو  ل، قلنا: بسم الله أبتدئ. 

 لكنه غير مناسب:الطالب
مقييام أو، طيييب هييذا اللييي فاتنييا:الشيييخ مم لذا فاتنييا أنييه غييير مناسييب لل  إ

تأ بسم الله.للموضوع كرنا: أقر مد ؟ ما الذي فات. طيب إذا ق
 أن يقرأ؟.. :الطالب
تأ بسم الله: الشيخ إيه أنا أريد أن أقرأ فقلت: التقدير أقر

 ما فات شيء:الطالب
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 ل.؟ ما فات شيء:الشيخ
: الحصرالطالب
 ل:الشيخ

زرك بالسم :الطالب  فات التب
 ل:الشيخ

 ... التقديم:الطالب
 فات التقديم؟ فات التأخير؟:الشيخ

... قلت :الطالب
 تقول ما فات شيء؟:الشيخ

..  أقرأ:الطالب
لل يخطئ يا هداية الله!، ل ل ما في:الشيخ تك  

بعض ...: الطالب
تأ بسييم اللييه. الييذي فييات::الشيخ لذا نقول: إذا قلنا: التقدير: أقر  طيب، إ

 الخيوان- هيي الحصيرإليهياالتيأخير، لكين فائيدة التيأخير -الليي أشيار 
زرك بالبداءة ببسيم الليه  طييب إذا قلنيا: بسيم الليه قراءتيي. وش.والتب

 ؟الذي فات
لل.. :الطالب  فات أن يكون فع
 فات أن يكون فعل؟ صح.:الشيخ
،مفييرد مضيياف) اسييم( )) بستتم* اللتته* الرحمتتن* الرحميتتم (( ،طيييب

تم ميين،والمفرد المضاف للعموم  وعلى هذا فيكييون المعنييى: بكييل اسيي
من المفييرد المضيياف يكييون للعمييوم من،أسييماء اللييه؛ ل  والييدليل علييى أ

حة* اللتته ((المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى:  ددوا* نعم لع وإن* ت
لتحصنوهبا*   تعدوا ل تحصوا؛ فييدلإن في(نعمة) مفرد ومع ذلك قال: ))ل* 

ممة في كل نعمة .هذا على أنها عا
 )) للسييتعانة والمصيياحبةبستتم* اللتتهطيييب والبيياء فييي قييوله: (( 

ذم الله،والملبسة لسا باس مب لبا متل ذح لنا مصط ملمالله و(( ، يعني: مستعي مع  (( 
ذت الله سبحانه وتعالى ممى،على ذا مسيي تي لص بييه ل  ذت الله خييا ملم على ذا مع  

ذمد،به غيره رب ق أو جا مت كش رب ق؛؟ واختلف العلماء هل هو م مت  والصحيح أنه مش
لما)) ولله* الستتمباء* الحستتن ى ((لقول الله تعالى:   ولييو جعلنيياه اسيي

لضا لما مح مل مع لل على الوصف بل كان  لدا لكان غير دا تذ ل يكييون،جام ذئ  وحين
مسيين، ذن الح لل عيي كسيين فضيي تح يل علييى ال يل على الحسن؛ بل ل يكييون دا دا
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متب ق كشيي ذن أي شيييءر،فالصحيح الذي ل شك فيه أنه م لب ق ميي مت كشيي لب ق؟ م مت كشيي تم  
ذظيم مبة والتع ذه المح تلوه على وج كأ زبد للم مع مت زرب وال مق .من اللوهية وهي: الت

ملم على الله عييز وجييل ل يسييمىالرحمنوأما قوله: ((   )) فهو أيضا ع
ذمن أسماء الله الخاصة به ةد غيره ؛ فهو   وهو، ول يوصف به غيره،به أح

لب ق من الرحميية مت ملن)؛ لدلليية هييذه الصيييغة علييى،مش كع مف  وكييان بصيييغة (
ملء ذت كم معة وال مس ذة رحمة الله عز وجل،ال مع مس لل على  ذلها لكل، فهو دا تمو تش  و

.شيء
ةم من أسماء الله لكن يوصف به غيرهالرحميموأما ((   قييال، )) فهو اس

رص* علميكتتم ((اللييه تعييالى عيين النييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم:  حرزي
ذرن)) ببالمؤمنمين* رؤوف* رحميم تقيي لب ق من الرحميية لكنييه إذا  مت كش ، وهو م

لة علييى الوصييف،بييالرحمن مليي لعييا كييانت (الرحميين) دا لرا جمي ذكيي تذ  أي إذا 
لة على الفعل مل ممن يشاء،و(الرحيم) دا ذته عز وجل  محم برحم . أي أنه ير

ممتن* اللته* العززيتز* الحكميتم ((ثم قال تعييالى:  لل* الكتتتباب*  (( )) تنززي
ةب فييي،الكتاب هو القرآن* ))تنززيل* الكتباب*  لبييا؛ لنييه مكتييو ممي كتا تس  و
ةب فييي الصييحف، ومكتوب بالصحف التي بأيدينا،اللوح المحفوظ  ومكتو

رة*  ((التي بأيدي الملئكة، قال الله تعالى  حر مك لذ حت حهبا*  لن مإ لل*  حء*حك حشتتبا لن*  حم حف  *
له*  حر حك ةة* *حذ حم لر حك لم ةف*  لح لص مف ي*  ةة* * *  حر له حط لم ةة*  حع لفنو لر ةة*حم حر حف حستت مد ي*  لزي أ

ح مب  *
ةة* حر حر حب ةم*  حرا مك لذا الكتيياب هييو القييرآن)) *  لبييا؛ لنييه ايييش، إ ؟ وسييمي كتا

 فييي الصييحف، فييي الصييحف الييتي بأيييدينا،مكتوب في اللوح المحفوظ
تعييول)،التي بأيييدي الملئكيية كف مم معييال) بمعنييى ( ذف  وهييذه، وعلييى هييذا فييي(

لرا لل)- تأتي بمعنى (مفعول) فييي اللغيية العربييية كييثي ،الصيغة -أعني (فعا
ذفعال) بمعنى (مفعول)  الظاهر أنك في البلد الن، تفكيير؟ومنه: مثال (

؟في ايش
... :الطالب
كمنا مما تعلم :الشيخ مل لضا ع  وانت تعلم أي

... :الطالب
؟ انت ويش تفكر به الن وانت جالس:الشيخ

في الدرس: الطالب
 في الدرس؟ نعم، اي نعم :الشيخ

ماش بمعنى مفروش ... :الطالب ذفر  ...
ذني:الشيخ كب مراس بمعنى مغروس، بناء بمعنى م ذغ  طيب ، و
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زيها المبتدأ* ": قال المؤلف))تنززيل* الكتباب*  ((  هييي؟القرآن، مبتدأ " أ
مل (الكتاب) ؟(تنزيل) و

 (تنزيل):الطالب
لذا معنى الييية: أن اللييه)) ممن* الله ((" : قال)، (تنزيل:الشيخ تره " إ  خب

ذمن الله ذده  ذمن عن من تنزيل الكتاب  ةل منييه،يخبر -عز وجل- بأ ذز منه نييا  أي أ
تر كان،ذمن عند الله مي مصد ذمن جبريل ول من محمد ول من أ  بل هو، ل 

ملم به وألقاه إلى جبريل،نازل من الله سبحانه وتعالى من جبريل، تك  ثم إ
ذب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى:  كل مل به على ق له((نز لن مإ حو  *

حن*  مممي حل حعبا لل دب* ا حر لل*  مززي لن حت لن* *حل مممي حلل لح* ا درو مه* ال مب حل*  حز حن حك* **  مبتت لل حق حلتت ى*  حع  *((
من الرسييول صييلى اللييه عليييهعل ى* قلبتتك* وتأمل قييوله: ((  ملييم أ ذلتع  ((

ته مييي ذع مي من مييا نييزل علييى القلييب ل بييد أن  يما؛ ل ليا تا معى القرآن وع وسلم و
.القلب

 (العزيييز) مييا " )) في صيينعه* الحكميم ((، )) في ملكهالعززيزقال:" (( 
: العزيز لها معان؟معناها

لل مه (( عزيز بمعنى غالب ومنه قوله تعالى: :أو مل لستتنو حر مل حو لة*  لز معتت لل مه* ا حولل
حن لمنو حل لع حزي حل*  حن*  مقمي مف حنبا لم لل لن* ا مك حل حو حن*  منمي مم لؤ لم لل مل لبييا)) حو  قالها الله تعالى جوا

دز ((على قول المنافقين  حعتت حلل لن* ا حجتت مر لخ لمي حل مة*  حنتت مدزي حم لل حلتت ى* ا مإ حنبا*  لع حج حر لن*  مئ حل

لل حذ حلل حهبا* ا لن ذرج الذل لكين قيال: العيزة)) مم رن العز يخ ملم الله ذلك أ مس  ف
مميين مة لهييم حييتى، للييه ولرسييوله وللمييؤمنين؟ذل مز ذعيي  أمييا المنييافقون فل 

ذرجوا المؤمنين منها كخ تي ذلب ومنييه،يستطيعوا أن   طيب العزيز بمعنى الغا
.)) * ولله* العزة* ولرسنوله* وللمؤمنمين((قوله تعالى 

ري شديد القيوة ذو مبة،عزيز بمعنى ق كل مصي مزاز يعنيي   ومنيه قيولهم: أرض عي
ري ذو ةد قيي ملهييا شييدي ذته ك من اللييه تعييالى فييي صييفا ذمن المعلوم أ رية و ذو زل،ق  كيي

كعف مهن ول ض كق ص ول و .الصفات كاملة ليس فيها ن
ةء، مله سييو ذنييع عيين أن ينييا مت مناع يعني: أنييه مم ذت مزة الم ذع ذمن معنى ال الثالث: 

 ممتنع:الطالب غالب، قوي، ها؟ :فهذه ثلثة معان للعزيز
مل نق ص:الشيخ  " فييإنهف ي* ملكتته وأما قول المؤلييف: " ، ممتنع عن ك

منهييا ل،قاصر في الحقيقة مدت العزة في الملك فإ مي تق ذصر جدا ؛ لنه إذا   قا
.تتناول إل العزيز بمعنى الغالب أو القوي

، " في صينعه أي فيميا صينعالحكميم* ف ي* صنعه" :وأما الحكيم فيقول
لعا؟ نعييم؟ الجييواب: نعييم ،وهل يوصف الله تعالى بأنه صانع وأن له صيين

لعا قال الله تبييارك وتعييالى:  كن تص من له  حع* اللتته ((يوصف بأنه صانع وأ لن لص
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لل* شتت يء لك حن*  كفنا اللييه)) الذ ي* أتق مصيي مننييا إذا و  لكيين يجييب أن نعلييم أ
ذنا للمخلوق بالصنع ذت مف لعا يحتياج،بالصنع فليس كص ان  المخلوق إذا كيان ص

مراق ومييا أشييبه:إلى أدوات كخ ذم زدوم،  مق مجارا يحتاج إلى: منشار،   إن كان ن
متاج، فلما قال الله عز وجل: ،ذلك من الله عز وجل ل يح حء (( لك والسمبا

ةد لزي تء الله عز وجل كبناء المخلوق)) بنمينباهبا* بأ ذبيل؟ هل بنا كن ذز  يحتاج إلى 
تء غير البناء والصنع غير الصنع؛ نعم؟ ل؟وإلى لبن وإلى طين  قييد، فالبنا

تم النسان أنه إذا وصف الله بالصنع وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتيياج يتوه
كنع البشيير،إلى آلت يصنع بها تصيي مع اللييه ليييس ك كن تص من  من هذا خطأ؛ ل . ولك

تدها فيي الصينع فييه طيب وقول المؤلف: " (الحكيم) في صينعه " تقييي
تم اللييه ذتيي ميخ ذعه، ولهييذا  ةم في صيينعه وفييي شيير تصور، والصواب أنه حكي تق
ذحنيية: مت ذت التشريع بالحكمة كما في قوله تعالى في سورة المم لنا آيا أحيا

رم(( مكميتت حح رم*  ملمي حع له*  لل حوال لم*  لك حن لمي حب لم*  لك لح حزي مه*  لل لم* ال لك لح لم*  لك مل ةم)) * ذ  فهييو حكييي
ذعه ذعه حكيم في شيير كن تص زلهييا:في  تع مصيينوعاته ك  فييي صيينعه يعنييي جمييي

ممة قال الله تعالى:  مك كح حمتتبا ((تم صقتتبا*  حببا مط ةت*  حوا حمبا حستت حع*  لب حستت حق*  حل حخ مذ ي*  ال
حر*  حص حب لل مع* ا مج لر حفبا ةت*  لو حفبا حت لن*  مم من*  حم لح لر مق* ال لل حخ مف ي*  حر ى*  كر* ))حت مكيي مف كب  مليي مق

من* (( لميتت حت لر حك حر*  حصتت حب لل مع* ا مج لر لم* ا لث ةر* **  لطنو لف لن*  مم حر ى*  حت لل*  لة* ))* ه مر يعنييي كيي
رر((* بعد أخرى، في النهاية مستتمي حح حنو*  لهتت حو صئبا*  مستت حخبا لر*  حص حب لل حك* ا لمي حل مإ لب*  مل حق لن حزي  *

زصيينع، أمييا فييي الشييرع فيقييول اللييه سييبحانه* )) ذمن الحكام فييي ال هذا 
مه((وتعالى:  للتت مر* ال لميتت حغ مد*  لنتت مع لن*  ممتت حن*  حكتتبا لنو*  حل حو حن*  لرنآ لق لل حن* ا لرو لب حد حت حزي حل*  حف أ

ح  *
صرا*  مثمي حك صفبا*  حل مت لخ مه* ا مفمي لدوا*  حج حنو لضا،* ))حل تق لدا،* وتنا القرآن ل يمكن يتناقض أب

تسييوء ذمن  من ذلك إما  مة الخرى فاعلم أ ترها يناقض الي لة ظاه مت آي وإذا رأي
ذمك ذمك أو من قصور عل ذمك بييأن تكيون الييية هييذه:فه ذمن قصور عل  إما 

ذمن سييوء فهمييك بييأن تكييون كلتييا اليييتين لة للية وأنت ل تعلم، أو  مخ ناس
لدا أن يكييون فييي مهم الجمع بينهما، وإل فل يمكيين أبيي ممة ولكن لم تف مك مح

تقض مح عن رسول الله صييلى اللييه عليييه وسييلم،كلم الله تنا مص  ول فيما 
لدا معه،،تناقض أب ته تعالى قد أحكييم شيير تع الله والل كر  هذا ل يمكن؛ لنه ش

ةم في صنعه وفيي شييرعه لذا الله حكي لء عليى هييذا تكيون (حكييم)،إ  وبنييا
ذكييم ل تمح ذكم، بمعنييى  تتم؟ ل بمعنييى حييا كف ذكم عر كح تم ذكم بمعنى  كح تم بمعنى 
ذعه ذكم لشيير تمح من معنييى (الحكيييم) الييي بمعنى حاكم على هذا التفسير: أ

ذعه، وهنا نسأل تصن ذعل:و تمف ذعيل) في اللغة العربية بمعنى ( )؟ هل تأتي (ف
ذعل) ومنه قول الشاعر تمف :والجواب: نعم تأتي (فعيل) بمعنى (

تجوع ته تع    يؤرقني وأصحابي  مة الداعي السمي من أمن ريحا
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" أمن الريحانة الداعي السيميع " (السيميع) الليي بيسيمع؟ أو السيميع
ذمع تمس  بمعنى المسمع  ؟بمعنى الي

تقني وأصحابي هجوع  مر مؤ تع    ي أمن ريحانة الداعي السمي
ذكم كح تم تذ تكون (حكيم) بمعنى  ذئ  وهل يمكن أن تكون بمعنييى حيياكم؟،حين

 وعلى هييذا فتكييون (حكيييم)،الجواب: نعم يمكن أن تكون بمعنى حاكم
من له الحكم  والحكم المضاف إلى الله عز وجل يشمل الحكم،بمعنى: أ

تقييه،الكييوني والحكييم الشييرعي كل مخ  الحكييم الكييوني هييو إيجيياد الشييياء و
ككم عليها بالفناء والبقاء تح ،والتحول والتغييير ومييا أشييبه ذلييك الشياء وال

رل هذا حكم  الحكم الشرعي هو ما جاءت بييه الرسييل عليهييم الصييلة،ك
ملف مزم بها المك تيل مم(( فقوله تعييالى: ،والسلم من أحكام الله التي  مقتت * أ

 هييذا كييوني، طيييب))* كنونتتنوا* قتتردة* (( هييذا شييرعي، ))الصتتلة* 
صمتتبا(( لك لح مه*  للتت حن* ال ممتت لن*  حستت لح أ

ح لن*  حمتت حو حن* **  لغتتنو لب حزي مة*  لمي مل مه حجبا لل حم* ا لك لح حف أ
ح  *((

لم* ((،* شرعي لك حن لمي حب لم*  لك لح حزي مه*  لل لم* ال لك لح لم*  لك مل حذ حح((* ،* شرعي* ))*  حر لب أ
ح لن*  حل حف

مل ي*  له*  لل حم* ال لك لح حزي لو*  أ
ح مب ي*  أ

ح مل ي*  حن*  حذ لأ حزي لت ى*  حح حض*  لر لل
ح * ))ا

 كوني :الطالب
 كوني، تمام؟ :الشيخ

ذمين عنييده من تنزيييل الكتيياب  ،طيب في هذه الية يخبر اللييه عييز وجييل أ
مزل غير مخلوق، واضييح أمييا من تم من القرآن  وعلى هذا فتفيد الية الكريمة أ

لل فظاهر:  مز ذنه من تتها لكو  لكن كيف تفيييد أنييه،((* تنززيل* الكتباب* ))إفاد
زل ذرض ويقول: ليس ك تمعا ذرض فيها  غير مخلوق؟ لن هذه الفائدة قد يعا

تلوق بييل فييي المنييزل مييا هييو مخلييوق مر مخ تل غي مز من  قييال اللييه تعييالى::تم
 والماء مخليوق، وقييال تعييالى:))* ونزلنبا* من* السمباء* مباء* مبباركبا* ((
ممن* النعبام* ثمبانمية* أزواج* (( وهذه النعام مخلوقيية؛* ))* وأنزل* لكم* 

مر مخلييوق تل غييي مز من تم من النزال أو التنزيل أن يكون الم مز  فمييا هييو،فل يل
تده الجهمية الذين قالوا: ذر تيو الجواب عن هذا اليراد؟ لن هذا إيراد قوي 

من كلم اللييه مخلييوق تب عيين هييذا اليييراد سييهل،إ من:  الجييوا أن يقييال: إ
ذسييها فهييذه العييين مخلوقيية تن قائميية بنف ذضيف إلى عييي تأ مل إذا   وإذا،النزا

وف مب الموص تف حسي كصف كان هذا الوصي مف إلى و ذضي  والكلم وصيف،تأ
مل غير وصف ؟و

 وصف :الطالب
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ذسه فهو عز:الشيخ  فإذا كان الله انزل القرآن وهو كلم وأضافه إلى نف
لي أبييدي لييس بمخليوق  زم،واجييب الوجيودوجيل هييو بصييفاته أزلي ذتي لذا ي  إ

تنززيل يتييم السييتدلل: أن نقييول: فييي قييوله: (( ؟الستدلل أو ل يتييم
مزل غييير مخلييوقالكتباب* من* الله منيي  طيييب، )) دليل على أن القييرآن م

رو اللييه تليي تهييه؟* ... ؟فيه دليييل علييى ع ذميين اللييه و(ميين)...  وج منييه قييال:  أ
رو تليي مل علييى ع مزل د ذمن عند الله وهييو منيي تء الكتاب  للبتداء، فإذا كان ابتدا

ذده وهو الله عز وجل ذمن عن .ممن كان 
تهه تم القرآن، وج ذمن فوائد هذه الية تعظيم القرآن تعظي ذمن؟و ةل  ذز  أنه نا
ملم به مك ذم المت مظ ذع لما ك منه كلم الله فيكون عظي .عند الله وأ

ذمن أسماء الله وهيي ذة أسماء  ذمن فوائد هذه الية إثبات ثلث  اللييه:طيب 
والعزيز والحكيم، ويتفييرع علييى هييذه الفائييدة إثبييات ثل ث صييفات ميين
صفات الله: اللوهية والعزة والحكمة، بل أربع صفات الحكمة والحكم،

.أربع صفات
من لدينا قاعدة وهي: طيب إذا قيل: كيف استفدنا أربع صفات؟ نقول: ل
ذلصييفة، نعييم وبقييية الفوائييد ممن  مض تم منها مت زل اس من السماء الحسنى ك أ

تأتي إن شاء الله 
ترتيب السور منها ما هو وتييوقيفي ومنهييا مييا هييو اجتهييادي...  :الطالب

؟كيف يفرق بين التوقيفي والجتهادي
مبه فهو توقيفي، اقرأ:الشيخ مت من الرسول ر ذلم أ تع  ما 

مم* (( :الطالب مكمي حح لل مز* ا مززي حع لل مه* ا لل حن* ال مم مب*  حتبا مك لل لل* ا مززي لن حت حنتتبا)1(*  لل حز لن حأ لنبا*  مإ  *
حن*  ددزي له* التت حلتت صصتتبا*  مل لخ لم حه*  للتت مد* ال لب لع حفبا دق*  حح لل مببا حب*  حتبا مك لل حك* ا لمي حل مه)2(مإ للتت مل حل*  حأ  *

لل مإ لم*  له لد لبتت لع حن حمتتبا*  حء*  حميبا مل لو أ
ح مه*  من لدو لن*  مم لذوا*  حخ لت حن* ا مذزي لل حوا لص*  مل حخبا لل لن* ا ددزي ال

حن لبنو در حق لمي حف ى مل لل لز مه*  لل حل ى* ال  ))مإ
حنبا((* :الشيخ لبنو در حق لمي  باللف)) مل

لم(( :الطالب لهتت حن لمي حب لم*  لكتت لح حزي حه*  للتت لن* ال مإ حفتت ى*  لل لز مه*  لل حل ى* ال مإ حنبا*  لبنو در حق لمي مل لل*  مإ  *
رر لفبا حك رب*  مذ حكبا حنو*  له لن*  حم مد ي*  له حزي حل*  حه*  لل لن* ال مإ حن*  لفنو مل حت لخ حزي مه*  مفمي لم*  له حمبا*  مف ي* 

(( .
من السييورة:الشيخ  بس، أعوذ بالله ميين الشيييطان الرجيييم، سييبب ق لنييا أ
 فما هو الضابط في السورة المكية؟،مكية

 ما نزل بعد الهجرة فهو مدني.:الطالب
 نعم :الشيخ

. وما نزل قبل الهجرة فهو مكي:الطالب
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لة منها؟:الشيخ  طيب، استثنى المؤلف آي
* قتتل* زيتتبا* عبتتباد ي* التتذزين* أستترفنوا* علتت ى* أنفستتهم* ل(( :الطييالب

لطنوا* ..*  حن لق ))حت
 نعم، والصحيح؟:الشيخ

تيوجد دليل على هذا الستثناء: الطالب منه ل  .الصحيح أ
 طيب لنا ضابط في هذه؟:الشيخ

. أن أي استثناء يحتاج إلى دليل:الطالب
 فإذا كانت السورة مكية فالصل؟:الشيخ

 أنها كلها مكية:الطالب
ةل، أنها كلها مكية نعم طيب:الشيخ من القييرآن منييز  مما سبب ق اسييتفدنا أ

؟غير مخلوق
.))تنززيل* الكتباب* من* الله*  (( من قوله تعالى: :الطالب
لقا كقوله تعييالى: : الشيخ تن مخلو مزل قد يكو من المن ((طيب لو قال لك: إ

للنبا* من* السمباء* مباء* مبباركبا لز ))؟ ون
لقا:الطالب تن بنفسها كان مخلو  الماء إذا أضيف إلى عي
لة بنفسييها كييانت مخلوقيية:الشيخ لنييا قائميي مزل عي  وإن كييان، إذا كان المنيي
لفا ؟وص

... الموصوف: الطالب
؟ والكلم:الشيخ

 .. وصف:الطالب
تة أقسام:الشيخ مزة ثلث ذع من ال ؟ وصف أحسنت، طيب سبب ق لنا أ

بمعنى غالب: الطالب
 عزة القهر وعزة :الشيخ

 عزة المتناع وعزة القوة :الطالب
ذكم، طيب القوة أحسنت:الشيخ تمح  عبد القادر! الحكيم هل هي بمعنى 

ذكم ؟أو بمعنى حا
ذكم :الطالب تمح . تكون بمعنى حاكم.. تكون بمعنى 
مقة ميين:الشيخ مت ذكييم فهييي مشيي تمح  تشمل هييذا وهييذا، إذا كييانت بمعنييى 
؟ايش

محكم؟: الطالب
 أي نعم:الشيخ

..  بمعنى:الطالب
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مقة ميين ايييش:الشيخ مت ذميين أييين هييي مشييتقة؟ اي مش  أنييت إذا قلييت:؟ 
ذكم،ضارب: مشتقة من الضرب تمح ؟ 

 حكيم من:الطالب
 سبحان الله! نعم :الشيخ

مم:الطالب مك  أح
ذمن الحكام، طيب :الشيخ مم أي  مك كح رب ق من أ مت كش  من الحكام ما هو؟ عبدا
 ما هو الحكام؟ !القادر

الحكام؟..  :الطالب
 أي نعم:الشيخ

 هو اسم من أسماء الله :الطالب 
ذسييك؟ سبحان الله! الحكام اسم من أسماء الله:الشيخ مت به من كي  أتي

كرت أمس؟ ،هذا  ما حض
 ما حضرت :الطالب
 يا شيخ، نعم.. :الشيخ

 التقان :الطالب
من:الشيخ  الحكييام يعنيي التقيان، طيييب ويعيود إلييى معنيى الحكمية؛ ل

ذعه إتقيان ذء فييي موضيي تع الشييي كضيي تع الشيء في موضييعه وو كض ،الحكمة و
ذمن ؟طيب وإذا كانت (حكيم) 

 يعنى حاكم:الطالب
 معنى حاكم:الشيخ

... :الطالب
؟ مشتقة من أين:الشيخ

. من الحكم:الطالب
لذا اللييه لييه الحكييم والحكييام، يعنييي:الشيخ  من الحكم أحسنت، يعنييي إ

ككم والحكيام، تميام تح ةف بيال ةد فيي،موصيو مه أحي ذرك الل  طييب هيل يشيا
؟الحكم

 ل يشاركه أحدول الكوني الحكم الشرعي ل يشاركه أحد :الطالب
؟ ل يشاركه أحد ل الشرعي ول الكوني:الشيخ

..  ممكن:الطالب
لكم* بمينهم* ببالقسط (( قال الله تعالى: :الشيخ لح حت* فبا لم )) وإن* حك

 حكم الله عزو جل ...: الطالب
 يعني الحكم المطلب ق:الشيخ
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 لله عز وجل :الطالب
؟ لله عز وجل، والمقيد:الشيخ

 للمخلوق :الطالب
 يكون للمخلوق، تمام :الشيخ

طيب نبدأ الدرس الجديييد الن: بسييم اللييه الرحميين الرحيييم قييال اللييه
 فالحكييام، سبب ق لنا أنه من الحكام وميين الحكييم))* الحكميم* ((تعالى: 

ذعه، قييال،يعني التقان والتقان هو الحكمة  وهي وضع الشيء في موض
ذت الشيييء العلماء: والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذا

تن في غايته  الحكمة في نفس، تكون في نفس الشيء وفي غايته،وتكو
مت كل مم مأ مسيه مشيتمل عليى الحكمية، فيإذا تي الشيء يعنيي: أن الشييء نف
مت الغاييية منهييا كل مم ذملة علييى الحكميية، وإذا تييأ مت أنهييا مشييت الشرائع وجييد

لضا في غاية الحكمة لضييا إذا كييذلك أي،وجدت { يرحمك الله } وجدتها أي
تأملت أيضا الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكييون

 وإذا تييأملت الغاييية منهييا،في الكون وجدت أنها مشتملة علييى الحكميية
لضا، فالعبادات المقصييود بهييا إصييلح الخلييب ق  وهييي،وجدتها أنها حكمة أي

تنهييا بهييذه الهيئيية هييي كفييب ق الحكميية، الصييلوات كو ذو موضييوعة علييى 
 السييماء الرض: الكييون، الزكاة والحييج وبقييية العبييادات،[كذا]والحكمة

تنها على هذا النظام البديع هييذا حكميية  والغاييية منهييا،الشمس القمر كو
لضييا حكميية، قييال اللييه تعييالى:  لستتمباوات*  ((أي حنتتبا* ال لق حل حخ حمتتبا*  [كييذا]حو

حن مذزي لل مل رل*  لزي حنو حف لروا*  حف حك حن*  مذزي لل دن* ا حظ حك*  مل حذ صل*  مط حببا حمبا*  له حن لمي حب حمبا*  حو حض*  لر لل
ح حوا

مر لنبا حن* ال مم لروا*  حف . )) حك
ذميين))إنبا* أنزلنبا* إلميك*  ((ثم قال الله تعالى  من تنزيل الكتيياب  مين أ مب مما  مل  

ذزل فقييال: "  تأنيي مميين  مين إلييى   " يييا محمييد))إنبا* أنزلنبا* إلميتتك*  ((الله؛ ب
لعييا بييل لدا إلى الله فليس للجمع قط (أنزلنا) ضمير جمع لكنه إذا كان عائ

 وقد اشتبه على النصراني مثل هذا الجميع وقييال: إن اللييه،هو للتعظيم
زل لدا اليه بصيييغة الجمييع وأقيي ذئ مر عا تكر الضمي تث ثلثة؛ لن الله تعالى يذ ثال

مزيييغ النصييارى :الجمع ثلثة. فنقول في الرد عليه ذميين  من هذا  * فلمبا(( إ
ذبه من القييرآن))زاغنوا* أزاغ* الله* قلنوبهم*  تعوا المتشا مب مت  ولييو أنهييم، فا

تئيون غايية الخطيأ ذط تميوا أنهيم مخ ذل زدوا هذا المتشيابه إلييى المحكيم لع ؛ر
ةه واحييد فقييال:  مرح في آيات كثيرة بييأنه إليي من الله ص لم ((وذلك أ لك له حل مإ حو

لم محمي لر لن* ال حم لح لر حنو* ال له لل*  مإ حه*  حل مإ حل*  رد*  مح حوا ره*  حل مكم،)) مإ تمح ر ص صريح   وهذا ن
مزل بهييا،وأما (نا) التي هي ضمير الجمع  فإنها في اللغة العربييية الييتي نيي
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لذا هي من المتشابه مسه، إ مظم نف مع تم لن اللفظ؛ القرآن صالحة للجمع ولل
مرد إلييى،إذا احتمل معنيين فإنه يقال فيه متشابه تييي  والمتشابه يجييب أن 

.ايش؟ إلى المحكم
 (إليك) هذا الغاية والخطيياب)) * إنبا* أنزلنبا* إلميك* الكتباب((طيب قال: 

تتوب وهو القرآن* ))* الكتباب* (، (للرسول صلى الله عليه وسلم أي المك
لبا ذنه كتا ته كو كج ملب ق بي(أنزل) " ))* ببالحق* (( ، "وسبب ق و بالبيياء(بالحب ق)  متع
يقا من عند اللييه ل،هنا للملبسة وللتعدية مل ح مسه نز من الكتاب نف  يعني: أ

ذميين)) * أنزلنبا((من عند غيره،   بالحب ق يعني بالتأكيد، أننييا أنزلنيياه إليييك 
من مييا مب نييزل بييالحب ق، أي: أ من الكتييا لضا للتعدييية بمعنييي أ عندنا، وقلنا: أي
لب ق، فعلى الوجه الول: يكييون المييراد بييالحب ق اشتمل عليه القرآن فهو ح
مل مييا من كيي منه نزل من الله، وعلى الييوجه الثيياني يكييون المعنييى أ مد أ تأكي
رب ق، واضييح مح ذمن أخبار وأوامر ونواهي وغيرها فهو  ؟اشتمل عليه القران 

لذا (بالحب ق) له معنيان :إ
لل:المعنى الول يقا ل باط مل من عند الله ح مز . أن القرآن ن

 أوامر نواهي أخبييار قصيي ص، أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حب ق:الثاني
ملييب ق بييي(أنييزل))) إنبا* أنزلنبا* إلميك* الكتباب* ببالحق ((كله حب ق   قييال: متع

ملب ق بالفعل مع ملب ق إنما يت مع من المت  أما (نا) فهي،ولم يقل متعلب ق بي(أنزلنا)؛ ل
.ضمير خارجة عن الفعل

 الفاء للتفريييع، وعلميية فيياء))فباعبد* الله* مخلصبا* له* الدزين*  ((قال: 
ذلنييا إليييك ملها فييالمعنى: فلنزا لبا على ما قب مت مر مدها يكون م من ما بع التفريع أ

تبييد) الخطيياب للنييبي صييلى اللييه،الكتاب اعبد الله مخلصا له الييدين كع  (ا
لصا) حال من فاعييل (اعبييد)  وإخلص الشيييء،عليه وسلم، وقوله: (مخل

لصييا لييه الييدين ذل تمخ تيخييالطه، فييإذا كييان  تته من الشييوائب وإزاليية مييا  مي ذق تن
ذمن كل شرك منك  مى دي مق من تت صصبا" (( : ولهذا قال المؤلف،فالمعنى أن  مل لخ لم

حن لدا له أي لله* "ذمن الشرك*  ))له* الدزي مح تمو لتته* التتدزين (( وقوله: ، أي 
ممل))  والمراد به هنا: العمل المخصييوص وهييو العبييادة؛، الدين يعني الع

صصتتبا* لتته* التتدزين*  ((لقوله:  مل لصييا لييه))فباعبد* الله* مخ ذل كخ تم  ولييم يقييل: 
مأة  مف مكا تم ذريد العامل عليه  تي ممل الذي  من هو الع من الدي العبادة؛ ل
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